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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

„Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și 
echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică”, adoptat la 29 octombrie 2010, vizează să stabilească condiții mai previzibile 
pentru accesul la resursele genetice, să asigure distribuirea beneficiilor între utilizatorii și 
furnizorii de resurse genetice și, în sfârșit, să asigure că sunt utilizate numai resursele obținute 
pe cale legală. Din acest motiv, având în vedere că țările în curs de dezvoltare domină 
furnizarea cu resurse genetice și cunoștințele tradiționale asociate cu acestea, Protocolul de la 
Nagoya reprezintă un instrument important pentru combaterea biopirateriei și pentru 
restaurarea corectitudinii și echității în schimbul de resurse genetice, în special într-un context 
în care utilizatorii se află în majoritate în țările dezvoltate. Cu toate acestea, la elaborarea 
propunerii sale de sistem pentru punerea în aplicare a Protocolului de la Nagoya, Comisia a 
acordat, în mod evident, mai multă atenție intereselor și preocupărilor utilizatorilor decât 
furnizorilor. Prioritățile de vârf par să fie minimalizarea sarcinilor și costurilor utilizatorilor și 
facilitarea accesului, ceea ce în mod clar nu poate fi spus despre promovarea efectivă a 
distribuirii beneficiilor. 

În concordanță cu obiectivul politicii de coerență pentru dezvoltare de la articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), prezentul regulament restaurează un 
echilibru corect între furnizorii și utilizatorii resurselor genetice și ale cunoștințelor 
tradiționale asociate acestora, contribuind la conservarea diversității biologice și la utilizarea 
sustenabilă a componentelor sale, în conformitate cu obiectivele Convenției privind 
diversitatea biologică. În special, dispozițiile legate de aplicarea și monitorizarea obligațiilor 
utilizatorilor privind diligența necesară trebuie consolidate, pentru a permite punerea în 
aplicare efectivă a consimțământului prealabil în cunoștință de cauză și a condițiilor convenite 
de comun acord în cadrul lanțului de utilizare a resurselor genetice și a cunoștințelor 
tradiționale asociate acestora. În mod similar, dat fiind faptul că cunoștințele tradiționale 
deținute de comunitățile indigene și locale pot oferi informații importante pentru descoperirea 
științifică a proprietăților genetice sau biochimice ale resurselor genetice care pot fi valoroase, 
regulamentul UE ar trebui să respecte și să faciliteze aplicarea drepturilor acestor comunități 
stabilite în Convenția nr. 169 a Organizației Internaționale a Muncii privind populațiile 
indigene și tribale și în Declarația ONU privind drepturile populațiilor indigene adoptate de 
Adunarea Generală a ONU în 2007. În plus, UE ar trebui să acționeze în mod proactiv pentru 
a asigura realizarea obiectivelor Protocolului de la Nagoya privind mecanismele multilaterale 
globale de distribuire a beneficiilor. În practică, până la instituirea unui mecanism 
multilateral, ar trebui stabilit un Fond al Uniunii pentru colectarea contribuțiilor la distribuirea 
beneficiilor și direcționarea lor către conservarea diversității biologice la nivel global. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea -1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Convenția privind
diversitatea biologică și Protocolul de la 
Nagoya privind accesul la resursele 
genetice și distribuirea corectă și 
echitabilă a beneficiilor care rezultă din 
utilizarea acestora,

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Resursele genetice reprezintă fondul 
genetic al stocurilor naturale și al celor 
cultivate sau domesticite și joacă un rol 
semnificativ și tot mai accentuat în multe 
sectoare economice, inclusiv în producția 
de alimente, silvicultură, dezvoltarea de 
medicamente sau dezvoltarea de surse 
biologice de energie regenerabilă.

(2) Resursele genetice reprezintă fondul 
genetic al stocurilor naturale și al celor 
cultivate sau domesticite și joacă un rol 
semnificativ și tot mai accentuat în multe 
sectoare economice, inclusiv în producția 
de alimente, silvicultură, biotehnologie, 
dezvoltarea și producerea de medicamente, 
produse cosmetice sau dezvoltarea de surse 
biologice de energie regenerabilă.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cunoștințele tradiționale deținute de 
comunitățile indigene și locale pot furniza 
indicii importante pentru descoperirea 
științifică a unor proprietăți genetice sau 
biochimice interesante ale resurselor 
genetice.

(3) Cunoștințele tradiționale deținute de 
comunitățile indigene și locale pot furniza 
indicii importante pentru descoperirea 
științifică a unor proprietăți genetice sau 
biochimice care ar putea fi valoroase ale 
resurselor genetice, inclusiv cunoștințele, 
inovațiile și practicile comunităților 
indigene și locale relevante pentru 
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conservarea și utilizarea sustenabilă a 
diversității biologice. Drepturile acestor 
comunități stabilite în Convenția nr. 169 a 
Organizației Internaționale a Muncii 
privind populațiile indigene și tribale și în 
Declarația ONU privind drepturile 
populațiilor indigene adoptată de 
Adunarea Generală a ONU în 2007 ar 
trebui respectate, iar măsurile de punere 
în aplicare ale UE ar trebui să faciliteze 
acest lucru.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Este important să se reamintească 
faptul că, în conformitate cu Convenția 
Europeană de Brevetare, varietățile de 
plante și animale (articolul 53 litera (a)), 
precum și procesele biologice de 
producere a plantelor și animalelor 
(articolul 53 litera (b) nu sunt brevetabile. 
Atunci când invențiile sunt bazate pe 
resurse genetice sau pe componente ale 
resurselor genetice, aplicațiile privind 
brevetele care acoperă, printre altele, 
resursele genetice, produsele, inclusiv 
produsele derivate și procesele derivate 
din utilizarea biotehnologiei sau 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice, resursele ar trebui 
indicate, precum și originea lor, 
autorităților relevante și transmise 
autorității competente. Această obligație 
ar trebui să se aplice și în cazul 
drepturilor privind noile varietăți de 
plante.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Resursele genetice ar trebui păstrate 
„in situ” și utilizate în mod sustenabil, iar 
beneficiile care decurg din folosirea lor ar 
trebui distribuite în mod corect și 
echitabil. În calitate de părți la Convenția 
privind diversitatea biologică, UE și 
statele membre s-au angajat să respecte 
aceste principii. UE și statele membre au 
semnat, de asemenea, Protocolul de la 
Nagoya privind accesul la resursele 
genetice și distribuirea corectă și 
echitabilă a beneficiilor rezultate în urma 
utilizării acestora. Ar trebui creată 
capacitatea de punere în aplicare efectivă 
a acestui protocol. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Distribuirea beneficiilor ar trebui 
luată în considerare în contextul în care 
țările în curs de dezvoltare bogate în 
biodiversitate domină furnizarea de 
resurse genetice, în timp ce utilizatorii se 
află în majoritare în țările dezvoltate. Pe 
lângă faptul că prezintă potențialul de a 
contribui la conservarea și utilizarea 
sustenabilă a biodiversității, accesul la 
distribuirea beneficiilor poate contribui la 
eradicarea sărăciei și la sustenabilitatea 
de mediu și, în acest fel, la progrese în 
direcția Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului, așa cum se recunoaște în 
preambulul Protocolului de la Nagoya. 
Punerea în aplicare a Protocolului de la 
Nagoya ar trebui să aibă ca scop și 
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realizarea acestui potențial.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Dreptul la alimentație, prevăzut la 
articolul 25 din Declarația Universală a 
Drepturilor Omului și la articolul 11 din 
Pactul internațional privind drepturile 
economice, sociale și culturale, precum și 
dreptul de se a bucura de cele mai înalte 
standarde de sănătate, recunoscut la 
articolul 12 din Pactul internațional 
privind drepturile economice, sociale și 
culturale, sunt de cea mai mare 
importanță și trebuie întotdeauna 
protejate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Ca și resursele genetice, cunoștințele 
tradiționale asociate cu acestea sunt în 
mare parte concentrate în țările în curs de 
dezvoltare, în special în comunitățile 
indigene și locale. Drepturile acestor 
comunități stabilite în Convenția nr. 169 a 
Organizației Internaționale a Muncii 
privind populațiile indigene și tribale și în 
Declarația ONU privind drepturile 
populațiilor indigene adoptată de 
Adunarea Generală a ONU în 2007 ar 
trebui respectate, iar măsurile de punere 
în aplicare ale UE ar trebui să faciliteze 
acest lucru.  
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Convenția recunoaște că statele au 
drepturi suverane asupra resurselor 
naturale care se găsesc în cadrul jurisdicției 
lor, precum și autoritatea de a determina 
accesul la resursele lor genetice. Convenția 
impune tuturor părților obligația de a 
facilita accesul la resursele genetice asupra 
cărora dețin drepturi suverane. De 
asemenea, aceasta prevede obligativitatea 
ca toate părțile să ia măsuri pentru a partaja 
în mod corect și echitabil rezultatele 
cercetării și dezvoltării și beneficiile care 
derivă din utilizarea resurselor genetice, fie 
ea comercială sau de altă natură, cu partea 
care furnizează aceste resurse. O astfel de 
partajare se face în condiții convenite de 
comun acord. Convenția abordează, de 
asemenea, aspectele accesului și ale 
distribuirii beneficiilor în ceea ce privește 
cunoștințele, inovațiile și practicile 
comunităților indigene și locale care sunt 
relevante pentru conservarea și utilizarea 
sustenabilă a diversității biologice.

(5) Convenția recunoaște că statele au 
drepturi suverane asupra resurselor 
naturale care se găsesc în cadrul jurisdicției 
lor, precum și autoritatea de a determina 
accesul la resursele lor genetice. Convenția 
impune tuturor părților obligația de a 
facilita accesul la resursele genetice, 
pentru utilizări raționale din punct de 
vedere ecologic de către alte părți, asupra 
cărora dețin drepturi suverane. De 
asemenea, aceasta prevede obligativitatea 
ca toate părțile să ia măsuri pentru a partaja 
în mod corect și echitabil rezultatele 
cercetării și dezvoltării și beneficiile care 
derivă din utilizarea resurselor genetice, fie 
ea comercială sau de altă natură, cu partea 
care furnizează aceste resurse. O astfel de 
partajare se face după consimțământul 
prealabil în cunoștință de cauză al țării de 
origine al acestei resurse, iar beneficiile 
se bazează pe condiții convenite de comun 
acord. Convenția abordează, de asemenea, 
aspectele accesului și ale distribuirii 
beneficiilor în ceea ce privește 
cunoștințele, inovațiile și practicile 
comunităților indigene și locale care sunt 
relevante pentru conservarea și utilizarea 
sustenabilă a diversității biologice.
Resursele genetice ar trebui utilizate în 
mod echilibrat și durabil, cu participarea 
legitimă a comunităților locale, deoarece 
numai în acest fel se poate garanta o 
distribuire justă și echitabilă a 
oportunităților, progreselor și beneficiilor 
care rezultă din utilizarea acestora între 
toate părțile.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya extinde în mod semnificativ 
normele generale ale Convenției referitoare 
la acces și la distribuirea beneficiilor
asupra utilizării resurselor genetice și a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
resursele genetice.

(6) Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora la Convenția 
privind diversitatea biologică (Protocolul 
de la Nagoya) este un tratat internațional 
adoptat la 29 octombrie 2010 de către 
părțile la Convenție. Protocolul de la 
Nagoya extinde în mod semnificativ 
normele generale ale Convenției referitoare 
la acces și la distribuirea beneficiilor 
utilizării și comercializării ulterioare a
resurselor genetice și a cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Este important să se stabilească un 
cadru clar și solid pentru implementarea 
Protocolului de la Nagoya care să
sporească oportunitățile disponibile 
pentru activități de cercetare și dezvoltare 
bazate pe natură în Uniune. De 
asemenea, este esențial să se prevină
utilizarea resurselor genetice sau a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
resursele genetice obținute pe cale ilegală 
în Uniune și să se sprijine implementarea 
eficientă a angajamentelor de distribuire 
a beneficiilor luate în condiții convenite 
de comun acord de către furnizori și 
utilizatori.

(8) Este important să se stabilească un 
cadru clar și solid pentru implementarea 
Protocolului de la Nagoya care să sprijine 
principalul său obiectiv, în special 
conservarea diversității biologice și 
utilizarea durabilă a componentelor sale, 
precum și distribuirea corectă și 
echitabilă a beneficiilor care rezultă din 
utilizarea resurselor genetice. Aceasta 
include prevenirea utilizării resurselor
genetice obținute pe cale ilegală sau a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
aceste resurse în Uniune. Este, de 
asemenea, esențial să se mărească
oportunitățile disponibile pentru activități 
de cercetare și dezvoltare bazate pe natură 
în Uniune, în special prin îmbunătățirea 
condițiilor de securitate juridică 
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referitoare la utilizarea resurselor 
genetice și a cunoștințelor tradiționale.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Biopirateria, care constă fie din 
extragerea neautorizată de resurse 
genetice, fie din utilizarea neautorizată 
sau comercializarea ulterioară a 
produselor bazate pe astfel de resurse sau 
a cunoștințelor tradiționale asociate cu 
acestea, ar trebui interzisă și ar trebui să 
fie supusă pedepselor, în conformitate cu 
Directiva 2008/99/CE.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Cadrul creat de prezentul regulament 
este necesar și pentru menținerea și 
mărirea încrederii dintre părți, 
comunitățile indigene și locale, precum și 
grupurile de părți interesate implicate în 
accesul și distribuirea de beneficii 
rezultate din utilizarea de resurse 
genetice.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În scopul asigurării securității 
juridice, este important ca normele de 

(9) În scopul asigurării securității juridice, 
este important ca normele de implementare 
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implementare a Protocolului de la Nagoya 
să se aplice numai resurselor genetice și 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
resursele genetice la care se obține accesul
după intrarea în vigoare a Protocolului de 
la Nagoya pentru Uniune.

a Protocolului de la Nagoya să se aplice
numai dobândirii noi și utilizării noi a
resurselor genetice și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
care au început după intrarea în vigoare a 
Protocolului de la Nagoya pentru Uniune.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este important să se stabilească, în 
conformitate cu Protocolul de la Nagoya, 
că utilizarea resurselor genetice se referă la 
activități de cercetare și dezvoltare în ceea 
ce privește compoziția genetică sau 
biochimică a eșantioanelor de material 
genetic, care includ cercetarea și 
dezvoltarea cu privire la compuși izolați 
extrași din material genetic la care s-a 
obținut accesul în jurisdicția unei părți la 
Protocolul de la Nagoya.

(11) (Nu privește versiunea în limba 
română).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14). Cu scopul de a garanta o 
implementare eficientă a Protocolului de la 
Nagoya, toți utilizatorii de resurse genetice 
și cunoștințe tradiționale asociate cu astfel 
de resurse trebuie să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate utilizate a fost obținut 
în conformitate cu cerințele juridice 
aplicabile și că, după caz, beneficiile sunt 
distribuite. Cu toate acestea, având în 
vedere diversitatea utilizatorilor din cadrul 
Uniunii, nu este oportun ca toți utilizatorii 

(14). Cu scopul de a garanta o 
implementare eficientă a Protocolului de la 
Nagoya, toți utilizatorii de resurse genetice 
și cunoștințe tradiționale asociate cu astfel 
de resurse trebuie să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate utilizate a fost obținut 
în conformitate cu cerințele juridice 
aplicabile și că distribuirea corectă și 
echitabilă a beneficiilor are loc de câte ori 
este cazul. Cu toate acestea, având în 
vedere diversitatea utilizatorilor din cadrul 
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să fie obligați să ia aceleași măsuri pentru a 
exercita diligența necesară. Prin urmare, 
nu trebuie să se stabilească decât 
caracteristicile minime ale măsurilor de 
diligență necesară. Deciziile specifice 
luate de către utilizatori cu privire la
instrumentele și măsurile aplicate pentru
exercitarea diligenței necesare trebuie să 
fie sprijinite prin recunoașterea celor mai 
bune practici, prin măsuri complementare
de susținere a codurilor de conduită 
sectoriale și a clauzelor contractuale 
model, precum și prin orientări care 
vizează sporirea securității juridice și
reducerea costurilor. Obligația impusă 
utilizatorilor de a păstra informațiile 
relevante pentru acces și distribuirea 
beneficiilor trebuie să fie limitată în timp, 
în concordanță cu intervalul de timp 
necesar pentru o eventuală inovare.

Uniunii, nu este oportun ca toți utilizatorii 
să fie obligați să ia aceleași măsuri pentru a 
exercita diligența necesară. Instrumentele 
și măsurile aplicate pentru facilitarea 
exercitării necesare care s-au arătat 
fiabile și eficiente ar trebui sprijinite prin 
recunoașterea celor mai bune practici. 
Codurile de conduită sectoriale și clauzele
contractuale model, precum și orientările 
ar trebui, de asemenea, sprijinite, în 
scopul sporirii securității juridice și
reducerii costurilor. Obligația impusă 
utilizatorilor de a păstra informațiile 
relevante pentru acces și distribuirea 
beneficiilor trebuie să fie limitată în timp, 
în concordanță cu intervalul de timp 
necesar pentru o eventuală inovare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cele mai bune practici dezvoltate de 
către utilizatori trebuie să joace un rol 
important în identificarea măsurilor de 
diligență necesară care sunt deosebit de 
adecvate pentru asigurarea respectării 
sistemului de implementare a Protocolului 
de la Nagoya în condiții de securitate 
juridică ridicată și la costuri scăzute.
Utilizatorilor trebuie să li se permită să se 
bazeze pe codurile de conduită existente 
privind accesul și distribuirea beneficiilor, 
care au fost elaborate pentru sectorul 
academic și diferite industrii. Asociațiile de 
utilizatori trebuie să poată solicita Comisiei 
să determine dacă o combinație specifică 
de proceduri, instrumente sau mecanisme, 
asupra căreia o asociație exercită 
supraveghere, poate fi recunoscută ca 
făcând parte din categoria celor mai bune 

(16) Cele mai bune practici dezvoltate de 
către utilizatori sau organizațiile cu 
interese și expertiză în ceea ce privește 
utilizarea resurselor genetice și accesul și 
distribuirea beneficiilor ar trebui 
evaluate. Atunci când se constată că sunt 
utile și compatibile cu Protocolul de la 
Nagoya și cu prezentul regulament și ar 
trebui valorificate în identificarea 
măsurilor de diligență necesară care sunt 
deosebit de adecvate pentru asigurarea 
respectării sistemului de implementare a 
Protocolului de la Nagoya în condiții de 
securitate juridică ridicată și la costuri 
scăzute. Utilizatorilor trebuie să li se 
permită să se bazeze pe codurile de 
conduită existente privind accesul și 
distribuirea beneficiilor, care au fost 
elaborate pentru sectorul academic și 
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practici. Autoritățile competente din statele 
membre trebuie să țină cont de faptul că 
implementarea de către un utilizator a unei 
bune practici recunoscute reduce riscul 
utilizatorului respectiv de nerespectare a 
normelor și justifică o reducere a 
controalelor privind respectarea normelor.
Același lucru trebuie să se aplice și în cazul 
celor mai bune practici adoptate de către 
ansamblul părților la Protocolul de la 
Nagoya.

diferite industrii, cu condiția ca acestea să 
faciliteze respectarea de către utilizatori a 
obligațiilor lor, printre care distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor.
Asociațiile de utilizatori trebuie să poată 
solicita Comisiei să determine dacă o 
combinație specifică de proceduri, 
instrumente sau mecanisme, asupra căreia 
o asociație exercită supraveghere, poate fi 
recunoscută ca făcând parte din categoria 
celor mai bune practici de facilitare a 
respectării obligațiilor care revin 
utilizatorilor. Autoritățile competente din 
statele membre trebuie să țină cont de 
faptul că implementarea de către un 
utilizator a unei bune practici recunoscute 
reduce riscul utilizatorului respectiv de 
nerespectare a normelor și justifică o 
reducere a controalelor privind respectarea 
normelor. Același lucru trebuie să se aplice 
și în cazul celor mai bune practici adoptate 
de către ansamblul părților la Protocolul de 
la Nagoya.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Utilizatorii trebuie să declare în 
anumite momente stabilite ale lanțului de 
activități care reprezintă o utilizare că au 
exercitat diligența necesară. Momente 
potrivite pentru astfel de declarații sunt 
primirea de fonduri publice pentru 
cercetare, solicitarea unei autorizații de 
introducere pe piață pentru un produs 
elaborat pe bază de resurse genetice sau 
momentul comercializării, în cazul în care 
nu este necesară o autorizație de 
introducere pe piață. Trebuie să se remarce 
faptul că declarația făcută cu ocazia 
solicitării autorizației de introducere pe 
piață nu ar face parte din procedura de 
aprobare propriu-zisă și ar fi adresată 

(17) Utilizatorii ar trebui să declare în 
anumite momente stabilite ale lanțului de 
activități că au exercitat diligența necesară
și să furnizeze dovezi în acest sens.
Momente potrivite pentru astfel de 
declarații sunt stabilirea consimțământului 
prealabil în cunoștință de cauză și a 
condițiilor convenite de comun acord,
primirea de fonduri pentru cercetare, 
solicitarea unei autorizații privind 
drepturile de proprietate intelectuală pe 
lângă instituțiile naționale, regionale și 
internaționale relevante, solicitarea unei 
autorizații de introducere pe piață pentru 
un produs elaborat pe bază de resurse 
genetice sau momentul comercializării, în 
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autorităților competente stabilite în temeiul 
prezentului regulament.

cazul în care nu este necesară o autorizație
de introducere pe piață Trebuie să se 
remarce faptul că declarația făcută cu 
ocazia solicitării unei autorizații privind 
drepturile de proprietate intelectuală sau 
a solicitării autorizației de introducere pe 
piață nu ar face parte din procedura de 
aprobare propriu-zisă și ar fi adresată 
autorităților competente stabilite în temeiul 
prezentului regulament.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Colectarea de resurse genetice în 
sălbăticie este realizată, în general, în 
scopuri necomerciale de către cercetători 
din cadrul universităților sau de către 
colecționari. În marea majoritate a 
cazurilor și în aproape toate sectoarele, 
accesul la resurse genetice nou colectate se 
dobândește prin intermediari, colecții sau 
agenți care obțin resurse genetice în țări 
terțe.

(18) Colectarea de resurse genetice în 
sălbăticie este realizată, în general, în 
scopuri necomerciale de către cercetători 
din cadrul universităților sau de către 
colecționari. În marea majoritate a 
cazurilor și în aproape toate sectoarele, 
accesul la resurse genetice nou colectate se 
dobândește prin intermediari, colecții sau 
agenți care obțin resurse genetice în țări 
terțe. Prezentul regulament ar trebui să 
asigure că dispozițiile privind condițiile 
convenite de comun acord pentru accesul 
inițial relevant pentru transferul către 
părți terțe sunt respectate de toate părțile 
implicate. În multe cazuri, utilizarea sau 
comercializarea ulterioară poate necesita 
un nou consimțământ prealabil în 
cunoștință de cauză și noi condiții 
convenite de comun acord.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Colecțiile sunt principalii furnizori (19) Cele mai multe colecții sunt furnizorii 
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de resurse genetice și cunoștințe 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
utilizate în Uniune. Trebuie să se instituie 
un sistem de colecții fiabile ale Uniunii.
Acesta ar garanta că, în cazul colecțiilor 
incluse în registrul colecțiilor fiabile ale 
Uniunii, se aplică efectiv măsurile potrivit 
cărora eșantioanele de resurse genetice sunt 
furnizate persoanelor terțe numai dacă sunt 
însoțite de o documentație care să 
demonstreze obținerea pe cale legală și 
stabilirea de condiții convenite de comun 
acord, după caz. Un sistem de colecții 
fiabile ale Uniunii ar trebui să diminueze 
substanțial riscul de a se utiliza resurse 
genetice obținute pe cale ilegală în Uniune.
Autoritățile competente din statele membre 
ar verifica dacă o colecție îndeplinește 
cerințele de recunoaștere drept colecție 
fiabilă a Uniunii. Trebuie să se considere 
că utilizatorii care obțin o resursă genetică 
dintr-o colecție înscrisă în registrul Uniunii 
au exercitat diligența necesară în ceea ce 
privește căutarea tuturor informațiilor 
necesare. Acest lucru ar trebui să se 
dovedească a fi deosebit de avantajos 
pentru cercetătorii universitari, precum și 
pentru întreprinderile mici și mijlocii.

cei mai accesibili de resurse genetice și 
cunoștințe tradiționale asociate cu resursele 
genetice utilizate în Uniune. În calitatea 
lor de furnizori, pot juca un rol important 
în a ajuta ceilalți utilizatori din lanțul de 
custodie să-și respecte obligațiile. În acest 
scop, ar trebui să se instituie un sistem de 
colecții fiabile ale Uniunii. Acesta ar 
garanta că, în cazul colecțiilor incluse în 
registrul colecțiilor fiabile ale Uniunii, se 
aplică efectiv măsurile potrivit cărora 
eșantioanele de resurse genetice sunt 
furnizate persoanelor terțe numai dacă sunt 
însoțite de o documentație care să 
demonstreze obținerea pe cale legală și 
stabilirea de condiții convenite de comun 
acord, după caz. Un sistem de colecții 
fiabile ale Uniunii ar trebui să diminueze 
substanțial riscul de a se utiliza resurse 
genetice obținute pe cale ilegală în Uniune.
Autoritățile competente din statele membre 
ar verifica dacă o colecție îndeplinește 
cerințele de recunoaștere drept colecție 
fiabilă a Uniunii. Trebuie să se considere 
că utilizatorii care obțin o resursă genetică 
dintr-o colecție înscrisă în registrul Uniunii 
au exercitat diligența necesară în ceea ce 
privește căutarea tuturor informațiilor 
necesare. Acest lucru ar trebui să se 
dovedească a fi deosebit de avantajos 
pentru cercetătorii universitari, precum și 
pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Colecțiile fiabile ale Uniunii ar 
trebui să adere la obiectivul Protocolului 
de la Nagoya. Ele ar contribui la o mai 
bună sensibilizare și la construirea 
capacităților, în conformitate cu articolele 
21 și 22 din Protocol, în măsura în care 
resursele aflate la dispoziția lor o permit. 
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Autoritățile competente pot lua în 
considerare finanțarea colecțiilor în 
scopul unor astfel de activități. Toate 
colecțiile fiabile ale Uniunii ar trebui să 
încerce să contribuie la eforturile de 
documentare a cunoștințelor tradiționale 
asociate cu resursele genetice, în 
cooperare cu comunitățile indigene și 
locale, autorități, antropologi și alți actori, 
după caz. Aceste cunoștințe trebuie 
respectate pe deplin în ceea ce privește 
drepturile relevante. Informațiile privind 
aceste cunoștințe ar trebui publicate 
atunci când sunt utile și nu contravin 
protecției drepturilor relevante și nici nu 
împiedică această protecție.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Articolul 18 din Protocolul de la 
Nagoya prevede că fiecare parte se 
asigură că în cadrul sistemelor său juridic 
sunt disponibile căi de atac, în 
conformitate cu dispozițiile jurisdicționale 
aplicabile, pentru cazurile de litigii care 
ar putea decurge din condițiile convenite 
de comun acord. Acordurile privind 
condițiile sunt acorduri de drept privat. 
Toate părțile la Protocolul de la Nagoya, 
statele membre ale UE trebuie să instituie 
mecanisme de recurs. Aceste mecanisme 
ar trebui să fie cât mai similare.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Uniunea Europeană ar trebui să 
acționeze în mod proactiv pentru a se 
asigura că obiectivele Protocolului de la 
Nagoya privind mecanismele globale 
multilaterale de distribuire a beneficiilor 
sunt atinse, în vederea sporirii resurselor 
pentru sprijinirea conservării diversității 
biologice și a utilizării sustenabile a 
componentelor sale la nivel global.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Principiul distribuirii beneficiilor, 
astfel cum este consacrat la articolul 10 
din Protocolul de la Nagoya, ar trebui 
aplicat în Uniune în așteptarea instituirii 
unui mecanism global multilateral, cum 
este prevăzut în protocol. Până la 
instituirea unui mecanism multilateral, ar 
trebui stabilit un Fond al Uniunii pentru 
distribuirea beneficiilor pentru colectarea 
contribuțiilor provenind din această 
distribuire și direcționarea lor către 
conservarea diversității biologice la nivel 
global. În acest scop, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ar trebui delegată 
Comisiei în ceea ce privește criteriile și 
normele detaliate referitoare la 
distribuirea beneficiilor în situațiile în 
care resursele genetice provin din zone 
aflate în afara jurisdicției statelor membre 
sau în care țara de origine a acestor 
resurse nu poate fi stabilită sau acordarea 
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sau obținerea consimțământului prealabil 
în cunoștință de cauză nu sunt posibile.
Este deosebit de important ca Comisia 
Europeană să efectueze consultări 
adecvate în timpul activității sale 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte
delegate, Comisia ar trebui să asigure 
transmiterea simultană, adecvată și la 
timp a documentelor relevante către 
Parlamentul European și către Consiliu.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) O platformă a Uniunii privind accesul 
ar trebui să permită discuții și să aducă 
contribuții în ceea ce privește următoarele: 
raționalizarea condițiilor de acces în statele 
membre, concepția și performanța 
regimurilor de acces, accesul simplificat 
pentru cercetarea necomercială, practicile 
de acces la colecții din Uniune, accesul 
părților interesate din Uniune în țări terțe și 
partajarea celor mai bune practici.

(23) O platformă a Uniunii privind accesul
și distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor ar trebui să permită discuții și 
să aducă contribuții în ceea ce privește 
următoarele: raționalizarea condițiilor de 
acces în statele membre, concepția și 
performanța regimurilor de acces și 
distribuirea beneficiilor, accesul 
simplificat și distribuirea simplificată a 
beneficiilor pentru cercetarea 
necomercială, practicile de acces la colecții 
din Uniune și de distribuire a beneficiilor, 
accesul și distribuirea beneficiilor părților 
interesate din Uniune în țări terțe și 
partajarea celor mai bune practici.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentului regulament este 
distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora, contribuind astfel la 



AD\937492RO.doc 19/43 PE507.953v02-00

RO

conservarea diversității biologice și a 
utilizării sustenabile a componentelor 
sale, în conformitate cu obiectivele 
Convenției privind diversitatea biologică. 

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează accesul și distribuirea 
beneficiilor în ceea ce privește resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice, în 
conformitate cu dispozițiile Protocolului de 
la Nagoya referitor la accesul la resursele 
genetice și distribuirea corectă și echitabilă 
a beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică (Protocolul de la Nagoya).

Prezentul regulament stabilește normele 
care reglementează accesul și distribuirea
corectă și echitabilă a beneficiilor în ceea 
ce privește resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice, în conformitate cu 
dispozițiile Protocolului de la Nagoya 
referitor la accesul la resursele genetice și 
distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora la Convenția privind diversitatea 
biologică (Protocolul de la Nagoya) și cu 
sprijinul acordat acestor dispoziții.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește obligațiile 
utilizatorilor de resurse genetice și 
cunoștințe tradiționale asociate cu 
acestea. Sistemul de aplicare a 
Protocolului de la Nagoya stabilit de 
prezentul regulament include, de 
asemenea, mecanisme destinate să 
faciliteze respectarea de către utilizatori a 
obligațiilor lor și un cadru pentru 
instrumente de monitorizare și control
care să fie elaborate și aplicate de statele 
membre ale Uniunii. Prezentul 
regulament include, de asemenea, 
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dispoziții privind încurajarea activităților 
actorilor relevanți de îmbunătățire a 
sensibilizării cu privire la importanța 
resurselor genetice și a cunoștințelor 
tradiționale asociate cu acestea, precum și 
accesul la acestea și distribuirea 
beneficiilor, precum și a activităților de 
construire a capacităților în țările în curs 
de dezvoltare, în conformitate cu 
dispozițiile Protocolului de la Nagoya.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică resurselor 
genetice asupra cărora statele exercită 
drepturi suverane și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
la care se obține accesul după intrarea în 
vigoare a Protocolului de la Nagoya pentru 
Uniune. Acesta se aplică, de asemenea, 
beneficiilor care rezultă din utilizarea unor
astfel de resurse genetice și cunoștințelor 
tradiționale asociate cu resursele genetice.

Prezentul regulament se aplică resurselor 
genetice și cunoștințelor tradiționale 
asociate cu resursele genetice la care se 
obține accesul sau sunt utilizate după 
intrarea în vigoare a Protocolului de la 
Nagoya pentru Uniune. Acesta se aplică, 
de asemenea, beneficiilor care rezultă din 
utilizarea unor astfel de resurse genetice și 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
resursele genetice, precum și aplicării și 
comercializării lor ulterioare.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „resurse genetice” înseamnă material 
genetic având o valoare efectivă sau 
potențială;

3. „resurse genetice” înseamnă material 
genetic având o valoare efectivă sau 
potențială sau derivate din acestea;
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „produs derivat” înseamnă un compus 
biochimic care se găsește liber în natură 
și care rezultă din metabolismul sau 
expresia genetică a resurselor biologice 
sau genetice, chiar dacă nu conține 
unități funcționale de ereditate;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „utilizator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care utilizează resurse 
genetice sau cunoștințe tradiționale 
asociate cu resursele genetice;

5. „utilizator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care utilizează resurse 
genetice sau cunoștințe tradiționale 
asociate cu resursele genetice sau care 
comercializează ulterior resurse genetice 
sau produse bazate pe resurse genetice 
sau cunoștințe tradiționale asociate cu 
acestea;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „utilizare de resurse genetice” înseamnă 
desfășurarea de activități de cercetare și 
dezvoltare cu privire la compoziția 
genetică sau biochimică a resurselor 
genetice;

6. „utilizare de resurse genetice” înseamnă 
desfășurarea de activități de cercetare și 
dezvoltare cu privire la compoziția 
genetică sau biochimică a resurselor 
genetice, inclusiv prin aplicarea 
biotehnologiei;
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. „resurse genetice obținute pe cale 
ilegală“ înseamnă resurse genetice și 
cunoștințe tradiționale asociate cu acestea 
la care accesul se face cu încălcarea 
legislației naționale și internaționale 
aplicabile sau a cerințelor de 
reglementare privind accesul sau 
distribuirea beneficiilor în țara de origine;

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10b. „biopiraterie” înseamnă utilizarea 
sau comercializarea ulterioară de resurse 
genetice sau produse derivate din astfel de 
resurse, sau cunoștințe tradiționale 
asociate, dobândite ilegal;

Amendamentul 36
Propunere de regulament

Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Definirea catalogului

Cataloagele genetice sunt constituite din 
indivizi aparținând anumitor specii. 
Următorul aspect important îl reprezintă 
populațiile locale (rase primitive, 
ecotipuri, endemisme, varietăți sau chiar 
subspecii). Cataloagele genetice necesită, 
ca și în cazul trasabilității, o metodă 



AD\937492RO.doc 23/43 PE507.953v02-00

RO

obiectivă cu coduri de bare care ar trebui 
să se bazeze pe tehnologiile de secvențiere 
ADN.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Utilizarea și comercializarea de 
resurse genetice obținute pe cale ilegală 
sunt interzise în UE.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul -1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Utilizatorii trebuie să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
utilizate a fost obținut în conformitate cu 
prevederile legislative sau cerințele 
reglementare aplicabile privind accesul și 
distribuirea beneficiilor și că, după caz, 
beneficiile sunt distribuite în mod corect 
și echitabil în condiții convenite de comun 
acord. Utilizatorii trebuie să caute și să 
păstreze informațiile relevante pentru acces 
și distribuirea beneficiilor și să le transfere 
utilizatorilor ulteriori.

(1) Utilizatorii trebuie să exercite diligența 
necesară pentru a se asigura că accesul la 
resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate cu resursele genetice 
utilizate a fost obținut în conformitate cu 
prevederile legislative sau cerințele 
reglementare aplicabile privind accesul și 
distribuirea beneficiilor și că, după
obținerea consimțământului prealabil în 
cunoștință de cauză, atunci când este 
necesar, și cu respectarea deplină a 
sarcinilor existente în ceea ce privește 
distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor în conformitate cu termeni 
conveniți de comun acord. Utilizatorii 
trebuie să caute și să păstreze informațiile 
relevante pentru acces și distribuirea 
beneficiilor și să le transfere utilizatorilor 
ulteriori, respectând dispozițiile 
prezentului regulament.
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Resursele genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate cu acestea se 
transferă altor utilizatori numai în 
conformitate cu consimțământul prealabil 
în cunoștință de cauză și condițiile 
convenite de comun acord. Utilizatorii 
ulteriori pot folosi materialul primit 
numai în conformitate cu condițiile 
inițiale. În lipsa unui consimțământ 
prealabil în cunoștință de cauză și a unor 
condiții convenite de comun acord sau 
dacă utilizatorii ulteriori anticipează 
folosirea resurselor genetice sau a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
acestea în conformitate cu condiții care 
nu sunt incluse în condițiile inițiale, 
aceștia au obligația să obțină 
consimțământul prealabil în cunoștință de 
cauză din țara de origine și condițiile 
convenite de comun acord înainte de 
începerea noii utilizări.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În ceea ce privește resursele genetice 
provenind din zone aflate în afara 
jurisdicției naționale sau atunci când nu 
se poate determina țara de origine sau 
când nu poate acorda sau obține 
consimțământul prealabil în cunoștință de 
cauză, noii utilizatori furnizează 
distribuirea beneficiilor Fondului Uniunii 
pentru distribuirea beneficiilor destinat 
conservării diversității biologice la nivel 
global până la instituirea unui mecanism 
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global multilateral pentru distribuirea 
beneficiilor, conform articolului 10 din 
Protocolul de la Nagoya. 

Amendamentul 41
Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să caute, să păstreze și să transfere 
utilizatorilor ulteriori informații privind:

(a) să caute, să păstreze și să transfere 
utilizatorilor ulteriori: certificatul de 
conformitate recunoscut la nivel 
internațional, atunci când resursele 
genetice au fost accesate de părțile 
Protocolului de la Nagoya care și-au 
exersat drepturile lor suverane în 
conformitate cu articolul 6 din Protocolul 
de la Nagoya; sau, în lipsa acestuia:

1. data și locul de acces la resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu aceste resurse;
2. descrierea resurselor genetice sau a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
aceste resurse utilizate, inclusiv 
identificatorii unici disponibili;
3. sursa de la care au fost obținute direct 
resursele sau cunoștințele, precum și 
utilizatorii ulteriori ai resurselor genetice 
sau ai cunoștințelor tradiționale asociate 
cu aceste resurse;
4. prezența sau absența unor drepturi și 
obligații în ceea ce privește accesul și
distribuirea beneficiilor;
5. deciziile de acces și condițiile convenite 
de comun acord, acolo unde este 
aplicabil;

Justificare

Punctele 1-5 de la articolul 4 alineatul (2) sunt incluse în următorul amendament.
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Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să caute, să păstreze și să transfere 
utilizatorilor ulteriori informații privind:

1. data și locul de acces la resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu aceste resurse;
2. descrierea resurselor genetice sau a 
cunoștințelor tradiționale asociate cu 
aceste resurse utilizate, inclusiv 
identificatorii unici disponibili;
3. sursa de la care au fost obținute direct 
resursele sau cunoștințele, precum și 
utilizatorii ulteriori ai resurselor genetice 
sau ai cunoștințelor tradiționale asociate 
cu aceste resurse;
4. prezența sau absența unor drepturi și 
obligații în ceea ce privește accesul și 
distribuirea beneficiilor;
5. deciziile de acces și condițiile convenite 
de comun acord, acolo unde este 
aplicabil;

Justificare

Au fost mutate punctele 1-5 de la articolul 4 alineatul (2), care au devenit astfel litera (aa) 
(nouă).

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. deciziile de acces și condițiile convenite 
de comun acord, acolo unde este aplicabil;

5. deciziile de acces și condițiile convenite 
de comun acord, inclusiv instrumentele de 
distribuire a beneficiilor, acolo unde este 
aplicabil;
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se consideră că utilizatorii care obțin o 
resursă genetică dintr-o colecție înscrisă în 
registrul Uniunii al colecțiilor fiabile 
menționat la articolul 5 alineatul (1) au 
exercitat diligența necesară în ceea ce 
privește căutarea informațiilor relevante 
pentru accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice și pentru distribuirea 
beneficiilor.

(4) Se consideră că utilizatorii care au 
acces la o resursă genetică dintr-o colecție 
înscrisă în registrul Uniunii al colecțiilor 
fiabile menționat la articolul 5 alineatul (1)
și prezintă documentația pe care au
obținut-o din această colecție împreună 
cu resursele genetice sau cunoștințele 
tradiționale asociate cu acestea au
exercitat diligența necesară în ceea ce 
privește căutarea informațiilor relevante 
pentru accesul la resursele genetice și 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice și pentru distribuirea 
beneficiilor.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în scopul stabilirii normelor 
privind distribuirea beneficiilor conform 
alineatului (1c) [șase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament]. Aceste 
norme impun distribuirea de beneficii cel 
puțin la nivelul celor mai bune practici în 
sectorul în cauză și stabilesc condițiile de 
distribuire a beneficiilor nemonetare. 
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a aplica proceduri standardizate 
pentru schimbul de eșantioane de resurse 
genetice și de informații conexe cu alte 
colecții, precum și de a furniza eșantioane 
de resurse genetice și informații conexe
persoanelor terțe în scopul utilizării;

(a) de a aplica proceduri standardizate 
pentru schimbul de eșantioane de resurse 
genetice și de informații privind 
cunoștințele tradiționale asociate cu
resursele genetice cu alte colecții, precum 
și de a furniza eșantioane de resurse 
genetice și informații privind aceste 
cunoștințe persoanelor terțe în scopul 
utilizării;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a furniza eșantioane de resurse 
genetice și informații conexe persoanelor 
terțe în scopul utilizării numai dacă sunt 
însoțite de o documentație care să 
demonstreze că accesul la resurse și la 
informații a fost obținut în conformitate cu 
cerințele juridice aplicabile și, după caz, în 
condiții convenite de comun acord pentru 
distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor;

(b) de a furniza eșantioane de resurse 
genetice și informații conexe persoanelor 
terțe în scopul utilizării numai dacă sunt 
însoțite de o documentație care să 
demonstreze că accesul la resurse și la 
informații a fost obținut în conformitate cu
legislația aplicabilă privind accesul și 
distribuirea beneficiilor sau cu cerințele 
aplicabile și în condiții convenite de comun 
acord pentru distribuirea corectă și 
echitabilă a beneficiilor;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) de a face eforturi, în cooperare cu 
comunitățile indigene și locale, alte 
colecții, autorități, organizații sau 
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instituții, după caz, pentru a documenta 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice sau pentru a face 
disponibile informațiile cu privire la 
aceste cunoștințe în scopul de a contribui 
la protecția drepturilor relevante și de a 
facilita utilizarea acestor cunoștințe 
respectând pe deplin drepturile relevante;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) de a contribui la o mai bună 
sensibilizare cu privire la importanța 
resurselor genetice și a cunoștințelor 
tradiționale asociate cu acestea și la 
aspecte legate de accesul aferent și 
distribuirea beneficiilor, în conformitate 
cu articolul 21 din Protocolul de la 
Nagoya;   

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) de a contribui la construcția 
capacităților în țările în curs de 
dezvoltare, în conformitate cu articolul 22 
din Protocolul de la Nagoya;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Utilizatorii declară autorităților (2) Utilizatorii declară autorităților 
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competente stabilite la articolul 6 alineatul
(1) că au exercitat diligența necesară în 
conformitate cu articolul 4 fie cu ocazia
solicitării unei autorizații de introducere 
pe piață pentru un produs elaborat pe 
bază de resurse genetice sau cunoștințe 
tradiționale asociate cu astfel de resurse, 
fie în momentul comercializării, în cazul 
în care nu este necesară o autorizație de 
introducere pe piață. 

competente stabilite la articolul 6 alineatul
(1) că au respectat dispozițiile articolului 4 
și prezintă informațiile aferente cu ocazia:

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborării consimțământului prealabil 
în cunoștință de cauză și a condițiilor 
convenite de comun acord;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) primirii finanțării destinate cercetării 
care implică utilizarea resurselor genetice 
și a cunoștințelor tradiționale asociate cu 
acestea; 

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cererii de brevete sau de drepturi 
pentru noile varietăți de plante pe lângă 
instituțiile naționale, regionale sau 
internaționale relevante care acoperă, 
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printre altele, resursele genetice accesate, 
produsele, inclusiv derivate, și procesele 
derivate din utilizarea biotehnologiei sau 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
resursele genetice; 

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) solicitării unei autorizații de 
introducere pe piață pentru un produs 
elaborat pe bază de resurse genetice sau 
cunoștințe tradiționale asociate cu astfel 
de resurse sau 

(Textul constituie sfârșitul articolului 7 alineatul (2))

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente transmit 
Comisiei, la fiecare doi ani, informațiile 
primite în temeiul alineatelor (1) și (2). 
Comisia rezumă informațiile primite și le
pune la dispoziția Centrului de informare 
pentru acces și distribuirea beneficiilor.

(3) Autoritățile competente verifică 
informațiile furnizate conform literelor 
(b) - (e) și transmit Comisiei în termen de 
trei luni informațiile primite conform 
prezentului articol. În termen de trei luni,
Comisia rezumă informațiile primite și 
pune informațiile necesare pentru 
stabilirea unui certificat recunoscut la
nivel internațional la dispoziția Centrului 
de informare pentru acces și distribuirea 
beneficiilor, precum și la dispoziția 
publicului într-un format deschis și ușor 
accesibil.
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice asociație de utilizatori poate 
depune o cerere către Comisie în vederea 
recunoașterii unei combinații de proceduri, 
instrumente sau mecanisme, pe care a 
dezvoltat-o și asupra căreia exercită 
supraveghere, ca făcând parte din categoria 
celor mai bune practici. Cererea trebuie să 
fie susținută de dovezi și informații.

(1) Orice asociație de utilizatori sau 
organizație cu interese și expertiză în ceea 
ce privește utilizarea resurselor genetice și 
accesul și distribuirea beneficiilor poate 
depune o cerere către Comisie în vederea 
recunoașterii unei combinații de proceduri, 
instrumente sau mecanisme, pe care a 
dezvoltat-o și asupra căreia exercită 
supraveghere, ca făcând parte din categoria 
celor mai bune practici. Cererea trebuie să 
fie susținută de dovezi și informații.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, pe baza informațiilor
și a dovezilor care îi sunt furnizate de 
către o asociație de utilizatori, Comisia 
stabilește că, atunci când este implementată 
efectiv de către un utilizator, această 
combinație specifică de proceduri, 
instrumente sau mecanisme îi permite 
utilizatorului să respecte obligațiile care îi 
revin în temeiul articolelor 4 și 7, Comisia 
recunoaște combinația respectivă ca făcând 
parte din categoria celor mai bune practici.

(2) Comisia evaluează fiecare solicitare 
luând în considerare informațiile și 
dovezile oferite de solicitant, furnizorii 
relevanți, utilizatori, autorități, instituții, 
organizații interguvernamentale, precum 
și reprezentanți ai comunităților indigene 
și local, organizații nonguvernamentale și 
alți actori, după caz. Pe baza acestor 
informații și dovezi, Comisia stabilește că, 
atunci când este implementată efectiv de 
către un utilizator, această combinație 
specifică de proceduri, instrumente sau 
mecanisme îi permite utilizatorului să 
respecte obligațiile care îi revin în temeiul 
articolelor 4 și 7, inclusiv cele legate de 
obținerea unui consimțământ prealabil în 
cunoștință de cauză și de distribuirea 
corectă și echitabilă a beneficiilor pe baza 
unor condiții convenite de comun acord, 
atunci când este cazul. Comisia recunoaște 
combinația respectivă ca făcând parte din 



AD\937492RO.doc 33/43 PE507.953v02-00

RO

categoria celor mai bune practici în cazul 
combinației de proceduri, instrumente și 
mecanisme pentru care o cerere a fost 
depusă, dacă această combinație permite 
utilizatorilor să-și respecte obligațiile într-
un mod mai fiabil și mai eficient decât 
alte combinații existente sau în curs de 
apariție.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Atunci când utilizarea resurselor 
genetice și a cunoștințelor tradiționale 
asociate cu acestea are potențialul de a 
duce la dezvoltarea de medicamente de 
interes pentru furnizor și prezintă 
importanță în ceea ce privește dreptul 
omului de a se bucura de cele mai înalte 
standarde de sănătate, accesibilitatea 
acestor produse poate fi un aspect 
important al distribuirii corecte și 
echitabile a beneficiilor, iar cele mai bune 
practici în zonele relevante țin seama de 
aceasta.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Atunci când utilizarea resurselor 
genetice și a cunoștințelor tradiționale 
asociate cu acestea poate influența 
securitatea alimentară, de exemplu prin a 
limita posibilitățile fermierilor de a 
reînsămânța sau de a face schimb de 
semințe, prevenirea unor astfel de 
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influențe negative poate fi un aspect 
important al distribuirii corecte și 
echitabile a beneficiilor, iar cele mai bune 
practici în zonele relevante țin seama de 
aceasta.

Amendamentul 61
Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Controalele pot fi efectuate atunci când 
o autoritate competentă se află în posesia 
unor informații relevante, inclusiv pe baza 
unor suspiciuni motivate ale unor părți 
terțe, privind nerespectarea de către un 
utilizator a normelor prezentului 
regulament.

(3) Controalele sunt efectuate atunci când 
o autoritate competentă se află în posesia 
unor informații relevante, inclusiv pe baza 
unor suspiciuni motivate ale unor părți 
terțe, privind nerespectarea de către un 
utilizator a normelor prezentului 
regulament.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) amenzi; (a) amenzi proporționale cu valoarea 
utilizării resurselor genetice în cauză;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suspendarea imediată a activităților 
legate de o utilizare specifică;

(b) suspendarea imediată a activităților 
legate de o utilizare specifică, inclusiv 
comercializarea produselor bazate pe 
resurse genetice și cunoștințele 
tradiționale asociate acestora;
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Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente cooperează 
între ele, cu autoritățile administrative din 
țări terțe și cu Comisia pentru a asigura 
respectarea de către utilizatori a normelor 
prezentului regulament.

(1) Autoritățile competente cooperează 
între ele, cu autoritățile administrative din 
țări terțe și cu Comisia pentru a consolida 
coordonarea efectivă și a asigura consolida 
coordonarea efectivă și respectarea de 
către utilizatori a normelor prezentului 
regulament. Cooperarea este, de 
asemenea, realizată împreună cu alți 
actori relevanți, inclusiv colecțiile, 
organizațiile neguvernamentale și 
reprezentanții comunităților indigene și 
locale atunci când este important pentru 
punerea în aplicarea corectă a 
Protocolului de la Nagoya și a prezentului 
regulament.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente fac schimb de 
informații privind deficiențele grave 
constatate pe parcursul controalelor 
menționate la articolul 9 alineatul (1) și 
privind tipurile de sancțiuni impuse în 
conformitate cu articolul 11, cu autoritățile 
competente ale altor state membre și cu 
Comisia.

(2) Autoritățile competente primesc 
informații de la actorii relevanți și fac 
schimb de informații între ele privind 
deficiențele grave constatate pe parcursul 
controalelor menționate la articolul 9 
alineatul (1) și privind tipurile de sancțiuni 
impuse în conformitate cu articolul 11, cu 
autoritățile competente ale altor state 
membre și cu Comisia.
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Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia urmărește să stabilească 
mecanisme împreună cu Oficiul 
European de Brevete și cu Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale 
pentru a asigura că referințele la 
resursele genetice și originea lor sunt 
incluse în momentul înregistrării unui 
brevet.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Platforma Uniunii privind accesul Platforma Uniunii privind accesul și 
distribuirea beneficiilor

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin prezenta se instituie o platformă a 
Uniunii privind accesul la resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice. 

(1) Prin prezenta se instituie o platformă a 
Uniunii privind accesul la resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu resursele genetice și 
distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor.
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Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Platforma Uniunii contribuie la 
raționalizarea condițiilor de acces la nivelul 
Uniunii prin discutarea aspectelor conexe, 
incluzând concepția și performanța 
regimurilor de acces stabilite în statele 
membre, accesul simplificat pentru 
cercetarea necomercială, practicile de acces 
la colecții din Uniune, accesul părților 
interesate din Uniune în țări terțe și
partajarea celor mai bune practici.

(2) Platforma Uniunii contribuie la 
raționalizarea condițiilor de acces la nivelul 
Uniunii prin discutarea aspectelor conexe, 
incluzând concepția și performanța 
regimurilor de acces stabilite în statele 
membre, promovarea cercetării care 
contribuie la conservarea și utilizarea 
sustenabilă a diversității biologice, în 
special în țările în curs de dezvoltare, 
inclusiv accesul simplificat pentru 
cercetarea necomercială, practicile de acces 
la colecții din Uniune, accesul părților 
interesate din Uniune în țări terțe pe baza 
unor condiții convenite de comun acord, 
după obținerea consimțământului 
prealabil în cunoștință de cauză, 
practicile de distribuire a beneficiilor, 
implementarea și dezvoltarea în 
continuare a celor mai bune practici și 
funcționarea mecanismelor de soluționare 
a litigiilor.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare stat membru și Comisia pot 
nominaliza câte un membru ordinar care să 
îi reprezinte în cadrul platformei Uniunii.
Părțile interesate și alți experți în domenii 
abordate de prezentul regulament pot fi
invitați, după caz.

(4) Fiecare stat membru și Comisia pot 
nominaliza câte un membru ordinar care să 
îi reprezinte în cadrul platformei Uniunii.
Părțile interesate, reprezentanții 
organizațiilor interguvernamentale și
nonguvernamentale relevante, precum și
alți experți în domenii abordate de 
prezentul regulament sunt invitați, după 
caz.
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Amendamentul 71
Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) întocmesc un catalog privind 
resursele genetice disponibile care provin 
din statele membre, în conformitate cu 
articolul 7 din Convenția privind 
diversitatea biologică, pentru a determina 
diversitatea biologică a acestora. Pe lângă 
aceasta, încurajează țările terțe să 
elaboreze cataloage privind resursele lor
genetice pentru o mai bună transparență 
a accesului utilizatorului.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) asigură că, în cazul în care resursele 
genetice și cunoștințele tradiționale 
asociate cu acestea sunt utilizate ilegal 
sau fără respectarea consimțământului 
prealabil în cunoștință de cauză sau a 
condițiilor convenite de comun acord, 
autoritățile care au competența de a 
acorda acces la resursele genetice și de a 
semna condiții convenite de comun acord 
sunt autorizate să introducă o acțiune 
pentru a preveni sau a pune capăt acestei 
utilizări, inclusiv prin interdicții, și să 
ceară compensare pentru orice pagube 
care decurg din aceasta, precum și, atunci 
când este cazul, sechestrarea resurselor 
genetice în cauză. 
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) încurajează utilizatorii și furnizorii să 
direcționeze beneficiile care rezultă din 
utilizarea resurselor genetice către 
conservarea diversității biologice și 
utilizarea durabilă a componentelor 
acesteia.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera d d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) sprijină cooperarea regională în ceea 
ce privește distribuirea beneficiilor legate 
de resursele genetice transfrontaliere și de 
cunoștințele tradiționale asociate cu 
acestea.

Amendamentul 75
Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera d e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) după intrarea în funcțiune a fondului 
care trebuie creat în conformitate cu 
Convenția privind diversitatea biologică 
sau a oricărui alt fond instituit în același 
scop, se asigură că aceste fonduri 
furnizează sursele de finanțare pentru 
cercetare și elaborarea cataloagelor 
privind resursele genetice. 
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Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou) – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul Uniunii pentru distribuirea 
beneficiilor

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou) – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se înființează Fondul Uniunii pentru 
distribuirea beneficiilor

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou) – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondul primește venituri din aplicarea 
articolului 4 alineatul (1c).

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou) – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate pentru a institui proceduri 
de aplicare și operare a Fondului Uniunii 
pentru distribuirea beneficiilor în vederea 
finanțării conservării biodiversității la 
nivel global. 
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Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou) – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Forumul consultativ

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou) – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia garantează că, la punerea în 
aplicare a regulamentului, se asigură o 
participare echilibrată a reprezentanților 
statelor membre și a organizațiilor de 
furnizori relevante, a asociațiilor de 
utilizatori, organizațiilor inter-
guvernamentale și nonguvernamentale, 
precum și a reprezentanților 
comunităților indigene și locale. Aceste 
părți contribuie, în special, la definirea și 
revizuirea actelor delegate în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (5), articolul 9 
alineatul (8) și articolul 14a alineatul (3) 
și la aplicarea articolelor 5, 7 și 8 și la 
definirea unor eventuale orientări privind 
stabilirea condițiilor convenite de comun 
acord. Părțile se reunesc în cadrul unui 
forum consultativ. Regulamentul de 
procedură al forumului este stabilit de 
Comisie. 
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)
Directiva 2008/99/CE
Articolul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. Următoarea literă se adaugă la 
articolul 3 din Directiva 2008/99/CE, care 
se aplică de la ... *:
(ia) biopirateria.
*JO: un an de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 16 b (nou)
Directiva 2008/99/CE
Anexa A – liniuță (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16b. Următoarea liniuță se adaugă la 
anexa A din Directiva 2008/99/CE, care 
se aplică de la ... *:
Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... privind accesul la resursele genetice 
și distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor care rezultă din utilizarea 
acestora în Uniune.
*JO: un an de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.
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